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Zleceniodawca opinii 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: pismo z dnia 
19 listopada 2019 roku. Zlecenie podjęte w związku z decyzją Centralnej Komisji 
do Spraw Stopni i Tytułów (BCK-VTT-L-11057/19) z dnia 9 pażdziernika 2019 roku 
(data wpływu 21.10.2019), na podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 
roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki (Dz.U.z 2017 r. poz. 1789), powołującą komisję habilitacyjną w 
celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Błażeja Maliszewskiego, 
wszczętego w dniu 30 kwietnia 2019 roku w dziedzinie sztuk muzycznych, w 
dyscyplinie artystycznej - instrumentalistyka. 
Do pisma z dnia 19 listopada 2019 roku prof dr hab. Elżbiety Rosińskiej , 
Przewodniczącej Rady Dyscypliny Artystycznej Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku (jednostki wskazanej do przeprowadzenia 
postępowania habilitacyjnego), informującego o wyznaczeniu mojej osoby przez 
Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów jako recenzenta komisji 
habilitacyjnej do oceny osiągnięć Pana dr Błażeja Maliszewskiego została 
dołączona dokumentacja. 

Podstawowe dane o Habilitancie 

Początki edukacji pobierał pod kierunkiem Mirosława Nejmana w Zespole 
Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w KoszaJinie (obejmującej 
I i II st. kształcenia), by - po kilku jeszcze zmianach pedagożek - ukńczyć ją w 
klasie Stanisława Lange (z wynikiem bardzo dobrym). Osiągnięty poziom pozwolił 
mu na wykonanie f cz. Koncertu d-moll op.22 Henryka Wieniawskiego z Orkiestrą 
Filharmonii Koszalińskiej na zakończenie średniego poziomu edukacji. Jeszcze w 
szkole średniej zetknął się z altówką i - zachęcony - zdał egzamin wstępny do 
Akademii Muzycznej w Gdańsku (1993), gdzie pracował pod kienmkiem prof. 
Ireny AJbrecht (jednej z pierwszych pedagożek altówki w Polsce z tytułem 
profesora). Wpływ na niego wywarli także prof Roman Suchecki, Ewa Ratz 
(kameralistyka), prof Henryk Keszkowski (kameralistyka orkiestrowa), jak również 
prof Janusz Przybylski ( orkietra symfoniczna). Końcowy etap studiów zwieńczył 
także występem z orkiestrą - Filhannonii Bałtyckiej, grając partię altówki w 
Symfonii koncertującej Es-dur KV 364 W.A.Mozarta. Partię skrzypiec wykonał 
Paweł Kukliński. 

Po ukończeniu studiów pełnił funkcje koncertmistrza w: Polskiej Filharmonii 
Sinfonia Baltica w Słupsku, Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej oraz Pilskiej 
Orkiestrze Klasycznej. Był również - kilkakrotnie - członkiem orkiestry 
festiwalowej Tiroler Festspiele w Erl (Austria), Polskiej Orkiestry Kameralnej 
Wojciecha Rajskiego w Sopocie, Filhannonii Bałtyckiej , Polskiej Orkiestry 
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Radiowej, zespołu Cappella Gedanensis, Opery na Zamku w Szczecinie, Teatru 
Muzycznego w Gdyni. Równolegle podejmował zajęcia w szkołach muzycznych: 
Zespole Pai\stwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie, czy 
Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w 
Elblągu. Od 2012 roku - do chwili obecnej - pracuje w Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. 
W roku 2012 otrzymał tytuł doktora, a dwa lata później rozpoczął pracę jako 
asystent w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie 
altówki swojego pedagoga, prof. Ireny Albrecht. Z orkiestrą Orkiestrą Kameralną 
tejże Uczelni w ubiegłym i obecnym roku wystąpił na dwóch koncertach jako 
solista. 

Ocena autoreferatu 

Kalejdoskopowy życiorys artystyczny odnalazł swoje odbicie w autoreferacie 
Habilitanta. Zbierał doświadczenia w wielu orkiestrach, pracując pod kierunkiem 
znanych kapelmistrzów, czerpiąc z dorobku wielu znaczących postaci pomorskiego 
życia muzycznego - i nie tylko. Nauczał w szkołach muzycznych różnych szczebli 
w różnych miastach. Z kronikarską precyzją odnotowuje fakty ze swojego życia, 
czyniąc je budulcem personalnej tożsamości. Droga jaką przeszedł od dyplomu, 
wskazuje na osobę ciekawą nowych wrażeń i poznawania nowych ośrodków, a 
przede wszystkim - ludzi, z kórych doświadczenia stara się czerpać pełnymi 

garściami. Znajdują one odbicie w pracy pedagogicznej , której Habilitant poświęca 
część swojej aktywności, starając się przekazać swoje doświadczenia młodym 
adeptom gry na wioli. Należą do niej również kw-sy, które prowadzi zarówno w 
kraju (Katowice Kielce, Piła, Poznań , Słupsk), jak i zagranicą (Birmingham 
Conservatoire - Wlk. Brytania, Conservatorio Cuneo - Włochy). 
Szczególnie ważnym odnotowania jest fakt inicjowania przez dr. Błażeja 

Maliszewskiego nowych konkw-sów, których kilka edycji już się odbyło, dając 

młodym instrumentalistom okazję do zaprezentowania się w otoczeniu różnym od 
tego, do którego przywykli. Warunki takie pozwalają sprawdzić swoje możliwości 
muzykującym uczniom i studentom, a pedagogm dostarczają materiał do 
przemyśle11. 

Ocena dzieła artystycznego 

Zainteresowania wykonawcze dr. Błażeja Maliszewskiego ogniskują się wokół 
muzyki polskiej i - co szczególnie godne podkreślenia - także kompozytorów 
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środowiska gdańskiego, których utwory pra- i wykonuje. Ważnym jest również jego 
wzgląd na to, co ważnego w muzyce w polskiej Jl połowy XX wieku powstało. 
Zainteresowanie muzyką Grażyny Bacewicz zaowocowało przysposobieniem jej 
(drobnych) utworów na skrzypce i fortepian do wykonywania na altówce, gdyż 
wartość artystyczna tych (pedagogicznych) perełek jest nie do przecenienia. 
Pokrewieńswo stylistyczne sprzyjało - zapewne - zainteresowaniem się twórczoścą 
Tadeusza Paciorkiewicza na altówkę, który tworzył utwory na ten instrument z 
myślą o swoim Synu, Arturze, znakomitym altowioliście, niestrudzonym 
propagatorze twórczości swojego Ojca. 
Twórczość Paciorkiewicza, operującego specyficznym językiem muzycznym, 
stanowi przykład neostylistycznych upodobań kompozytora. Dyscyplina rytmiczna 
w połączeniu z modalnym klimatem tworzy dość przejrzystą strukturę dżwiękową, 

przyobleczoną w tradycjne szaty formalne. Właśnie dzieła tego kompozytora, 
odpowiadające dyspozycjom dr. Błażeja Maliszewskiego, znalazły się na płycie, 

którą Habilitant przedstawił jako swoje osiągnięcie. 
Płytę otwiera Aria, pochodząca ze schyłkowego okresu twórczości (1988). Po 
ośmiotaktowym , hannonicznie ,jazzującym" wstępie fortepianu, altówka 
niespiesznie rozwija swoją pełną refleksji melodię. Uwagę słuchającego przykuwa 
miękki ton instrumntu, nieco tylko wyostrzający i crescendujący narrację w 
póżniejszej fazie formalnego (ABA) przebiegu, tworzącego regularne, ok . 
trzydziestotaktowe odcinki. W kształtowaniu zawoalowanych napięć partię altówki 
mocno wspomaga Paweł Rydel przy fortepianie. 
Czteroczęściowe Impresje na altówkę solo (1980) to w zasadzie czteroczęściowa 
Sonata, z wolną I i III oraz szybkimi II i IV częścią. Choć w pierwszej części nie 
zostało zaznaczone metnun , to i tak słychać regularność - zamkniętego w 
półnutowe wartości - przebiegu, z rzadka tylko przechodzącego w nieregularne 
frazy, szczególnie w dwóch miejscach, kiedy pojawiają się „rozpierajace" frazę 

triole ćwierćnutowe oraz ósemkowe, co w obu przypadkach powoduje u solisty 
szybsze bicie serca (i pulsu). I Impresja jest - podobnie jak i pozostałe -
polifonizująca, budowana zarówno za pomocą zmany rejestrów, jak i struktur 
akordowych. Druga część - podobnie jak i czwarta - poprzez swoja motorykę i 
żywszy przebieg, daje wykonawcy możliwość ukazania swojej biegłości , z czego 
Habilitant skwapliwie korzysta. Modalna i „surowa" harmonia, znalazła 

odzwierciedlenie w barwie tonu instrumentu solowego oraz zadecydowała o takimż 
zabarwieniu wyrazu w IV Impresji (Giocoso). 
Soczyście w obu instrumentach - skrzypcach i altówce - brzmi Andante (1996), w 
którym pojawiają się reminiscencje duetów poprzednich epok na taki skład, jako 
przywiązanie kompozytora do muzyki dawnej, przejawiającego się w porządku 
formalnym, regularnych strukturach rytmicznych i linearnym budowaniu fraz oraz 
jako wyraz hołdu Tadeusza Paciorkiewicza dla muzyki polifonicznej . Parię 

skrzypiec realizuje tu - bardzo udatnie - Paweł Kukliński. 
Z przyjemnością słucha się także zgrabnej i żywej trzyczęściowej Sonatiny na dwoje 
skrzypiec (1955), przysposobionej na dwie altówki przez Habilitanta (2016). Zwarta 
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budowa poszczególnych częsct, puulsujący charakter, wyrazista artykulacja, 
miejętność budowania napięć w odcinkach homo- i polifonizujących sprawia, że 
utwór ten skrzy się lekkimi, zwartymi, ale i wyrazistymi frazami. Bardzo udatnie 
w partii I altówki wsparła Habilitanta Ewa Guzowska. 
Duet koncertujący na altówkę i fortepian (pochodzący z 1974 i przeznaczony w 
oryginale na klarnet), opracowany przez dr. Błażeja Maliszewskiego na altówkę, 

wpisuje się w ciąg kompozycji, w których instrumenty te - klarnet i altówka -
wystęują razem, bądź naprzemiennie, gdyż wiele cech je łączy. Wyrazistość w 
bardziej homofonicznym przebiegu, umiejętność budowanai nastroju czy to w 
wolniejszych fragmentach, czy w odcinkach scherzandowych, znajdują w grze obu 
instrumenów adekwatne odbicie. Zarówno Sonatina jak i Duet koncertujący zostały 
przetranskrybowane przez Błażeja Maliszewskiego po konsultacj ach z Arturem 
Paciorkiewiczem. 
Płytę zamyka Sonata na altówkę i fortepian (1988) o wyraźnie homofonicznej 
prowieniencji, utrzymana w modalizującej harmonii. To zwarte, treściwe, nie 
pozbawione dramatyzmu dzieło, o zmiennych przebiegach, znalazło w osobach 
Habilitanta oraz Pawła Rydla czujnych interpretatorów. W swoich interpretacjach 
zaprezentował Habilitant rzetelny warsztat i swobodę w operowaniu różnoraką 
artykulacją. 

Odnoisłam wrażenie, że w nagraniu mikrofon dla altowiolisty został zbyt blisko 
ustawiony, co spowodowało, że słychać rudymenty dźwiękowe. Inną sprawą jest 
układ dzieł na płycie, ale jest to - zapewne - indywidualne odczucie i koncepcja dr. 
Błażeja Maliszewskiego. 
Jak pisze, płyta „Tadeusz Paciorkiewicz Viola Works" wydana w 2019 roku jest 
jego dotychczasowym największym osiągnięciem artystycznym i wskazuje je jako 
dzieło artystyczne, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1789). Po przesłuchaniu płyty trudno się z tym stwierdzeniem 
nie zgodzić. 

Ocena osiągnięć dydaktycznych i działalność popularyzatorska 

Pedagogika jest dla Habilitanta ważnym uzupełnieniem jego koncertowej 
aktywności. W miastach, w których orkiestrach zasiadał (Koszalin, Elbląg), 
podejmował również pracę pedagogiczną, a w pełni rozwinął ją od 2012 roku w 
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w 
Gdańsku, gdzie prowadzi klasę altówki - także w 1 stopniu, co jest wyrazem jego 
otwartości i zrozumienia roli tego instrumentu (traktowanego jeszcze przez wielu w 
kategorii instrumentu „drugorzędnego", do j którego droga prowadzi poprzez naukę 
gry na skrzypcach). Zwieńczeniem przebiegu drogi podagogicznej dr. Błażeja 

Maliszewskiego były osiągane stopnie awansu w szkolnictwie niższych szczebli, a 
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zwieńczeniem - podjęcie pracy w macierzystej Uczelni. Napływ uczniów do jego 
klasy altówki świadczy o pozytywnym nastawieniu pedagoga do uczniów, których 
osiągnięcia są odbiciem wytężonej i sumiennej pracy. Uczniowie dr. Błażeja 
.Maliszewskiego zdobyli w tym okresie 39 nagród na konkursach ogólnopolskich, a 
także są aktywni w licznych koncertach szkolnych i pozaszkolnych. Świadectwem 
prawidłowośći procesu nauczania jest również fakt, że kontynuują oni naukę na 
wyższych uczelniach muzycznych. Promowanie gry w zespołach kameralnych w 
szkolnictwie niższych szczebli, jest wyrazem zrozumienia dla korzyści 

wynikających z tej formy muzykowania, która przecież dla wielu z nich stanie się w 
przyszłośći główna formą aktywności zawodowej. Ta otwartość na rozwój uczniów 
owocuje w dalszym ciągu osiągnięciami w kształceniu akademickim. Swoje metody 
kształcenia ma Habilitant możność przekazywaniatakzę w ramach kursów w kraju i 
zaganicą, co świadczy o jego ugruntowanej pozycji jako pedagoga. Wskutek 
niedopatrzenia - zapewne - w dokumentacji umknęło Habilitantowi nazwisko 
nagradzanego studenta, a zdanie o prekursorze nauki gry na instrumencie, zostało 
niefortunnie sformułowane. Chodziło zapewne o nauczanie gry na altówce w 
szkołach I stopnia, co w Polsce - rzeczywiście - nie jest jeszcze zjawiskiem 
częstym. 

Ważnym aspektem działalnośći Habil i tan ta jest jego aktywność edytorska. 
Przetłumaczona przez niego książka autorstwa rosyjskiego altowiolisty Stanisława 

Poniatowskiego Altówka. Sztuka i dziedzictwo, stanowi cenne świadectwo, choć z 
rosyjskiej/radzieckiej perspektywy patrzenia na historię altówki. Cennym 
świadectwem w książce Pon iatowskiego są wypowiedzi Arama Chaczaturiana 
(1903-1978), czy Mieczysława Wajnberga (l 919-1996). Pierwszy z nich pozostawił 
niezwykle piękną Sonatę-pie.ś:ń na altówkę solo (jego ostatnie dzieło), a znaczenie 
twórczości Wajnberga (żyjącego w Związku Radzieckim polskiego twórcy, za 
jakiego się uważał), w szczególności zaś jego sonat solowych na altówkę, zostaje 
dopiero teraz właściwie o- i docaniane. Podkreślić trzeba, że utwory te plasują się 
wysoko w ciągu posthindemitowskich dokonań w tym obszarze. 
Innym, ważnym podkreślenia aspektem działalności dr. Błażeja Maliewskiego, jest 
chęć propagowania dzieł, które - będąc świadectwem minionych czasów, zacho
wały walory artystyczne, a tylko wskutek nieobecności na rynku wydawniczym nie 
są tak znane, jak by na to zasługiwały. Przykładem jest właśnie spuścizna Tadeusza 
Paciorkiewicza na altówkę, pozostająca - w większości - w rękopisach . 

Opracowania te wydało gdyńskie Wydawnictwo Euphonium 
Dotychczas ukazały się cztery utwory: Aria i Andante z fortepianem, lmpre!)je na 
altówkowę solo oraz Sonatina w wersji na dwie altówki. Z dzieł kameralnych 
pozostały jeszcze dwa: Sonata na altówkę i fortepian oraz Trio na flet, altówkę i 
harfę. Również i ich wydanie ma dr Błażej Maliszewski w swoich planach. Dodać 
trzeba, że dopełnieniem twórczości kameralnej są dwa koncerty: Koncert na altówkę 
i orkiestrę oraz Koncert na altówkę, organy i orkiestrę . 

Obecne czasy bardzo takim inicjatywom sprzyjają. Staramy się nadrabiać (stracony) 
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czas do zmian 1989 roku, kiedy to deficyt podaż dzieł - z różnych dziedzin twórczej 
działalności, była sztucznie regulowana, a wpływ na to miały inne, często 

pozamerytoryczne ograniczenia. Kiedy uzmysłowimy sobie, jak zmieniają się style 
i estetyczny gust, to w obecnych czasach ważne jest, by istniała róznorodność, z 
której każdy muzyk może czerpać to, co najbardziej mu odpowiada. 

Istotną także zash1gą Habilitanta jest jego aktywność w organizowaniu różnego 
rodzaju konkursów i to zarówno na poziomie szkolnym, średnioszkolnym , jak i 
akademickim. Te inicjatywy zyskały uznanie wśrów pedagogów, czego dowodem 
jest liczba osób w nich uczestniczących. Ogólnopolski Konkurs Altówkowy i 
Kontrabasowy odbywa się co 2 lata (od 2014 roku), Konkurs Altówkowy Etiuda ma 
swoje semestralne (!) edycje (w ciągu dwóch lat odbyły się cztery konkursy), a w 
mijającym roku odbyła się III edycja Międzyuczelnianego Konkursu Altówkowego. 
Inicjatywa ta, będąc przeglądem osiągnięć studentów z różnych ośrodków 

akademickich, umożliwia zarazem wymianę doświadczeń i intergrację środowiska. 

Możliwość organizowania struktur poziomych to wielkie osiągnięcie rzeczywistości 
po 1989 roku. Takim przykładem jest działaność Polskiego Towarzystwa 
Altowiolowego ( od 2013 roku) jako filii Międzynarodowego Towarzystwa 
Altowiolowego (International Viola Society), dająca możliwość wyjazdów jego 
członków na międzynarodowe kongresy altowiolowe, będące spotkaniem 
altowiolistów z całego świata. Przykładem aktywności Habilitanta w kongresach 
jest czynne uczestnictwo w Krakowie (2013), Cremonie/Włochy (2016), 
Rotterdamie/Holanadia (2018) i Poznaniu (20 I 9). 
Obraz jego naukowej aktywności dopełnia udział w sesjach, konferencjach i 
seminariach, organizowanych przez krajowe ośrodki akademickie (Katowice, 
Kraków, Poznań), wyjazdy w ramach europejskiego programu Erasmus + (Wielka 
Brytania, Włochy) oraz zasiadanie w różego rodzaju gremiach oceniających wystęy 
młodych altowiolistów - począwszy od szkolnictwa I stopnia na ogólnoposkich 
zmaganiach sk011czywszy, łącznie z najważniejszym: Ogólnopolskim Konkursem 
Altówkowym im. Jana Rakowskiego, którego X edycja odbyła się jesienią 2018 
roku w Poznaniu. 
Wiedząc, jak ważnym czynnikiem jest integracja środowiska, zainicjował powstanie 
ogólnoposkiego Stowarzyszenai VIOLA ARTE, na którego czele stanął 

najwybitniejszy (powojenny) polski altowiolista, profesor Stefan Kamasa. 
Mająca się ukazać biografia Profesora, zajmuje Habilitanta od ponad czterech lat. 

Wszechstronna działalność dr. Błażeja Maliszewskiego zyskała uznanie, za co był 
wielokrotnie nagradzany. Najważniejszym jest Medal „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej" (2018), w tym samym roku uzyskał nagrody UJ stopnia Centrum Edukacji 
Artystycznej , Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku (także w 2013) oraz 
Dyrektora OSM I i II w Gdańsku (trzykrotnie w 2014, 2015 i 2016 roku). 
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Konkluzja 

Podsumowując dokonania Habilitanta niniejszym stwierdzam, że w/w osiągnięcia 
dr. Błażeja Maliszewskiego, rozpatrywane łącznie ze wskazanym dziełem 

artystycznym, spehliają wymagania ustawy. Osiągnięcia te przyjmuję. 

Kraków, 12 grudnia 2019 roku 


